
لهسسا يسسذكر ولسسم عمسسد بغيسسر السسسماوات في قال الله أن نجد : ولهذاالشيخ
أن والضرض السسسماوات أمسسسك الذي أن مع حملة له ذكر حملة, والعرش

؟ إيسسش بساب مسسن هسسذا حملسسة, لكسسن بل العسسرش إمسسساك علسسى قادضر تزول
. وعظمته بشرفه والتنويه التعظيم

ضربمسسا كسسثيرون وأنهسسم ملئكسسة العسسرش هذا حول : أن الية هذه فوائد ومن
حسسول السسذي كسسل  كسسأن)) حححوله (( ومن:  قسسوله مسسن كسسثرتهم نسسستفيد

أو أمتسساضر عشسسرة بمسسسافة يقسسدضر هسسل العسسرش حسسول السسذي ما العرش, ثم
بحسسسبه مكسسان كسسل فسسي الحول متر, يقال ألف أو متر مئة أو متر عشرين

ل فيهسسا النسسسان حسسول والسسذي للعرش بالنسبة صغيرة الضرض مثل فعندنا
المعتسساد, كلمك يسمع الذي هو حولك من نقول ضربما أمتاضر عشرة يتجاوز

الله. إل يعلمها ل كبيرة مساحات تكون قد نعلم ما العرش حول من لكن
والسسذين العسسرش يحملسسون السسذين هسسؤل ء الكريمة: تعظيم الية فوائد ومن

ربهححم بحمححد (( يسححبحون:  لقسسوله وجسسل عسسز للسسرب العسسرش حسسول
).) به ويؤمنون

المخلسسوقين؛ مماثلة وعن نقص كل عن وجل عز الله فوائدها: تنزيه ومن
مماثلسسة وعسسن نقسسول فلمسساذا النقسسص مسسن المخلسسوقين مماثلسسة قيسسل فسسإن

؟ النقسسص عسسن اللسسه تنزيسسه قولنسسا على نقتصر أن بنا يجدضر أفل المخلوقين
النقص, عن منزهة الكاملة صفاته أن النقص عن بالتنزيه ل, مرادنا نقول

ومححا والرض السححماوات خلقنححا (( ولقححد نقسسص يعتريهسسا ل فقسسوته
نقسسص يعسستريه ل ) علمه) لغوب من مسنا وما أيام ستة في بينهما
 فمرادنسسا)) ينسححى (( ول يجهسسل ل  أل)) ربي يضل ل كتاب (( في
على نص الله فلن المماثلة نفي النقص, وأما يعتريه ل كماله أن بالنقص

مماثلسسة عسسن منسسزه نقسسول أن القسسرآن ذلسسك فسسي نتبسسع أن فينبغسسي نفيهسسا
المخلوقين.

لقوله: والفضال بالكمال وجل عز الله الكريمة: وصف الية فوائد ومن 
لن والفضسسال بالكمسسال المحمسسود وصسسف الحمسسد  لن)) ربهم (( بحمد

خلححق الححذي للححه (( الحمححد:  قسسوله مثسسل كمسساله علسسى يحمسسد اللسسه
: قسسوله مثل ) وكذلك) والنور الظلمات وجعل والرض السماوات

ي شحريك لحه يكحن ولم ولدا يتخذ لم الذي لله الحمد (( وقل ف
الكمسسال, علسسى حمسسد هسسذا ) كسسل) الححذل من وليا له يكن ولم الملك
الله ( إن:  وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي لقسسول إفضسساله علسسى ويحمد

الشححربة ويشححرب عليها فيحمده الكلة يأكل العبد عن ليرضى



اللسسه كمال يستفاد إذن الفضال, طيب على حمد  هذا) عليها فيحمده
)). ربهم (( بحمدلقوله:  وإفضاله وجل عز

بيسسن بسسالجمع أو النقسسص بنفسسي الكمال كمال الكريمة: أن الية فوائد ومن
والثبسسات النفسسي بيسسن تجمع أن الكمال الكمال, كمال وإثبات النقص نفي
(( بحمححد النقسسائص نفسسي  هسسذا)) (( يسبحون مسسن الكمال, يؤخسسذ في

. طيب والثبات النفي بين بالجمع الكمال كمال  إثبات, إذن)) ربهم
العسسرش يحملسسون السسذين الملئكسسة الكريمة: فضسسيلة الية هذه فوائد ومن
... ؟ تأخذ أين حوله, من ومن

بحمححد (( يسبحون الخاصة الربوبية من هذه فإن إليهم الربوبية إضافة
لهم الله وجوه, اختصاص عدة من الخوان إليها أشاضر كما  وهي)) ربهم
. إليهم الربوبية الله, إضافة بحمد العرش, تسبيحهم بحمل
بححه (( ويؤمنححونلقوله:  مكلفون الملئكة الكريمة: أن الية فوائد ومن

ون أنهم لول أنهم الدللة  ووجه)) ه كلفسوا بمسا قساموا مكلف وا لسم ب يكون
يكسن لسسم وسسسجيتهم طسسبيعتهم مسن هسذا كان باليمان, لو للثنا ء مستحقين

: تعسسالى قسسوله مكلفسسون أنهسسم علسسى فائدة, ويسسدل كبير بذلك عليهم للثنا ء
أبححى إبليححس إل فسححجدوا لمدم اسححجدوا للملكئكححة قلنححا (( وإذ

أن لبسد وعقسسل فهسم لهسم السسذين اللسه عبسساد كل أن شك ) ول) واستكبر
. مكلفين يكونوا
لهم تستغفر أن للمؤمنين وجل عز الله الكريمة: تسخير الية فوائد ومن

لقسسوله: المقربسسون الملئكسسة بسسل مطلقسسا الملئكسسة الملئكسسة, وليسسس
).) آمنوا للذين (( ويستغفرون

مسسن ضمن في تدخل حتى اليمان على الكريمة: الحث الية فوائد ومن 
القلسسب في نعمة سروضر, كله كله خير كله الملئكة, واليمان لهم تستغفر

نقول خير, فلهذا له هو المؤمن يصيب الذي البل ء البدن, حتى في ونعمة
وتغسسذيه اليمان هذا تنمي التي الوسائل بفعل إيمانك تحقيق على احرص

وتقويه. 
بصسسفاته وتعسسالى سسسبحانه الله إلى الكريمة: التوسل الية هذه فوائد ومن
فسسي بالربوبيسسة اللسسه إلسسى الملئكسسة توسسسل بأسمائه, فهنسسا إليه يتوسل كما

شححيء كححل (( وسعت الرحمة بسعة إليه  وتوسلوا)) (( ربناقولهم: 
بصسسفاته تعسسالى اللسسه إلى  والتوسل)) (( وعلما العلم  وبسعة)) رحمة

بأسمائه.  إليه كالتوسل الدعا ء إجابة أسباب من
يوصل ما فعل وحكمها: الوسيلة الوسيلة لمعنى نتعرض أن بنا يجدضر وهنا



والصسساد السسسين فيسسه تناوبت إنه نقول وسيلة, وضربما يسمى المقصود إلى
فعيسسل فهسسي موصسسلة بمعنسسى الوصسسيلة, وصسسيلة يعنسسي الوسسسيلة أصل وأن

وسسسيلة, يسسسمى المقصسسود إلسسى يوصسسل مسسا كسسل مفعل, فالوسسسيلة بمعنى
ذلك قلت بالحس, وإنما وإما بالشرع إما معلومة تكون أن لبد والوسائل

يثبسست لسسم أشسسيا ء صسسدوضرهم على يعلقون كالذين الموهومة الوسائل لدفع
نحاسسسا يعلقون الذين أو الوهم سبيل على لكن مفيدة أنها حسا ول شرعا

حقيقسسة ولكنهسسا ادعوهسسا للشسسفا ء وسسسائل ذلك, هسسذه أشبه ما أو خيوطا أو
مسسا فعسسل هسسي الوسسسيلة كانت وحسا, إذا شرعا ذلك لنتفا ء وسيلة ليست
موصسسل بكونه المقصود, العلم إلى هذا بإيصال والعلم الشي ء إلى يوصل

وتنسساوله شسسفا ء العسل الحس, كون طريق عن أو الشرع طريق عن يأتي
التجربة, بعد أيضا حسي وضربما شرعي بطريق علمناه هذا للشفا ء وسيلة
؟ السنا حسية, أتعرفون وسيلة هذه له مسهل للبطن محركا السنا وكون
يخمسسر معسسروف شسسجر أوضراق السسسناويك, هسسو يسمى العامية باللغة طيب
يسسسهله فسسإنه الريق على النسان شربه فإذا الريق على يشرب ثم بالما ء

هسسذه تسسأتي أن قبسسل كسسثيرا يسسستعملونه الناس هو, وكان هذا بطنه وينظف
الوسيلة تعريف إلى مختلفة, نرجع أسما ء له مكة سنا  يسمى...الدوية, 

عسسن يأتي المقصود إلى بإيصاله المقصود, والعلم إلى يوصل ما فعل هي
تعسسالى اللسسه إلسسى التوسسسل الوسسسائل الحسسس؛ طريسسق وعسسن الشرع طريق
العلسسم إلى لنا طريق الجابة, ول إلى يوصل شيئا تفعل الدعا ء, أن بإجابة

الشرع. طريق عن إل الجابة بإيصاله
قسسوله ودليلسسه الول القسم هذا بأسمائه تعالى الله إلى التوسل ننظر إذن

يسسا ) فتقسسول: اللهسسم) بها فامدعوه الحسنى السماء (( وللهتعالى: 
بأسمائه.  الله إلى توسل واضرحمني, هذا لي اغفر ضرحيم يا غفوضر
: وسسلم عليسه اللسه صسلى قسوله ومنسه بصسفاته اللسه إلسى التوسسل الثاني

علمححت إذا أحينححي الخلححق علححى وقدرتك الغيب بعلمك ( اللهم
وقسسدضرتك صسسفة الغيسسب, العلسسم بعلمسسك ؟ توسل  بماذا) لي خيرا الحياة

علسسى وقسسدضرتك الغيسسب بعلمسسك صفة, فتقسسول: اللهسسم الخلق, القدضرة على
آخره.  إلى لي خيرا الحياة علمت ما أحيني الخلق
عسسن تعسسالى قسسوله ومسسن بأفعسساله اللسسه إلسسى التوسسسل الثسسالث القسم طيب

)) للكححافرين ظهيححرا أكون فلن علي أنعمت بما (( ربموسى: 
بسساب من جعلناها الدعا ء, وإن باب  من)) أكون (( فلنقوله:  جعلنا إن

الصسسلة عليسسه قسسوله البسساب هسسذا من الباب, ولكن هذا من تكن لم اللتزام



محمححد علححى صححلي ( اللهمعليسسه:  نصسسلي كيسسف يعلمنا وهو والسلم
)) إبراهيحم آل وعلحى إبراهيم على صليت كما محمد آل وعلى
وآل محمسسد علسسى صسسل للتعليل, يعنسسي الكاف للتشبيه ليست هنا فالكاف

مننسست كمسسا بفعله, يعني الله إلى فتوسل إبراهيم على صليت لنك محمد
صسفات اللسه وآلسه, أسسما ء محمسد على ثانيا فامنن وآله إبراهيم على أول
الله.  أفعال الله

أنت, فعلك من بالله, وهذا باليمان تعالى الله إلى التوسل الرابع القسم
أن لليمححان ينححامدي منامديححا سححمعنا إننححا (( ربنا:  تعالى قوله ومنه

بسسسسبب  أي)) لنا فاغفر (( ربنا الوسيلة ) هذه) فآمنا بربكم آمنوا
هذا))  البرار مع وتوفنا سيئاتنا عنا وكفر (( ذنوبنا لنا اغفر ذلك

به.  باليمان الله إلى توسل
الصسسالح العمسسل الصسسالح, لن بالعمسسل اللسسه إلسسى التوسل الخامس القسم
أصسسحاب قصسسة بسسه, ودليلسسه دعوت ما حصول المثوبة للمثوبة, ومن سبب
ثلثة الغاضر وسلم, أصحاب عليه الله صلى الله ضرسول بها حدثنا التي الغاضر

صخرة عليهم به, فتدحرجت فدخلوا غاضر إلى الليل, فلجئوا المبيت آواهم
يزحزحوها أن يستطيعوا الغاضر, ولم باب عليهم فسدت الجبل من عظيمة

الله إلى توسلوا ؟ صنعوا بشر, فماذا حولهم الله, ليس إل لهم مغيث ول
والسديه, والثساني بسبر اللسه إلسى توسسل الصالحة, أحسدهم بأعمالهم تعالى
التامسة, بالمانسة اللسه إلسى توسسسل التامة, والثسسالث بالعفة الله إلى توسل
المانسسة وأدا ء صسسالح, المانسسة عمسسل صالح, العفسسة عمل الوالدين بر طيب
يستطيعون ل لكن الصخرة انفرجت منهم الول توسل صالح, فلما عمل

الخسروج, يسسستطيعون ل لكسن الصسخرة انفرجسست الثساني الخروج, توسسل
يمشسسون, هسسذا فخرجسسوا واحسسدة مسسرة الصسسخرة انفرجسست الثسسالث توسسسل
الصالح. بالعمل الله إلى التوسل

بسسذكر تعسسالى اللسسه إلى الشخص, تتوسل بحال الله إلى التوسل السادس
موسسسى قول ذلك, ومنه أشبه وما مريض الله إلى محتاج فقير أنك حالك
خيححر مححن إلححي أنزلححت لمححا إني (( ربدليلسسه:  والسلم الصلة عليه

(( ربفقسسال:  به ليستظل الظل إلى تولى للمرأتين سقى ) لما) فقير
شسسي ء ول أعطنسسي قسسال ما ) هذا) فقير خير من إلي أنزلت لما إني
مسسسني أنسسا محتاج أنا فقير أنا القائل قول بحاله, لن الله إلى توسل لكن

الصسسلة عليسسه أيوب جمع اشفني, وقد فأعطني يعني ذلك أشبه وما الضر
مسححني إنححي (( ربفقال:  بالسما ء والتوسل الحال ذكر بين والسلم



 ذكسسر)) الضححر (( مسححني) الول: ) الراحميححن أرحححم وأنت الضر
بالسما ء.  والثاني الحال

إجابته, ومنه ترجى من بدعا ء الله إلى التوسل الجائز التوسل من السابع
أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي إلسسى عنهسسم الله ضرضي الصحابة توسل
ذلسك كسسثير, ومسسن ذلك وغير والستصحا ء الستسقا ء لهم, مثل الله يدعوا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي بشفاعة القيامة يوم عموما الناس توسل

ترجى بمن الله إلى التوسل سبعة, وقولنا بينهم, هذه يقضي أن الله إلى
يجوز ل إجابته ترجى ل بمن تعالى الله إلى التوسل أن منه يستفاد إجابته

المسسال ويأكسسل الربسسا يأكل ضربا بصاحب أتيت أنك بالله, لو استهزا ء هذا لن
توسلت يجوز, لنك ل هذا فإن لي الله ادع وقلت والكذب والغش بالظلم

الرجسسل ذكسسر وسسسلم عليسسه الله صلى النبي إجابته, فإن تبعد بمن الله إلى
وملبسسسه ضرب يسسا ضرب يسسا السسسما ء إلسسى يسسديه يمد أغبر أشعث السفر يطيل
) لححذلك يسححتجاب ( فأنىقسسال:  بالحرام وغذي حرام ومطعمه حرام
ملك إلى لك ليتوجه العلى المثل ولله بشخص أتيت أنك سخرية, لو وهو
بالملسسك اسسستهزا ء هسسذا ويبعسسده, يكسسون الشسسخص هسسذا يبغسسض الملسسك كان

بسسدعا ء تعسسالى الله إلى تتوسل أن يجوز هذا, فل يعرف به, كلنا واستهتاضرا
سسسبعة وجل, هسسذه عز بالله السخرية باب من هذا لن إجابته ترجى ل من

الجائز.   التوسل من أقسام
توسسسل مثسسل بوسسسيلة ليسسس بما الله إلى يتوسل كأن الممنوع التوسل أما

إلححى ليقربونححا إل نعبدهم (( مايقولون:  حيث بأصنامهم المشركين
الرسسسول بجسساه اللسسه إلسسى التوسسسل ذلك ينفع, ومن ل  هذا)) زلفى الله
بوسسسيلة, مسساذا ليسسس بمسسا توسسسل لنسسه يجسسوز ل هذا وسلم عليه الله صلى

اللسسه عنسسد الرسول جاه شي ء, لن ل ؟ الله عند الرسول جاه من تستفيد
بجسساه التوسسسل يكسسون بسسه, فلسسذلك لسسي علقسسة ل فقسسط الرسسسول ينفع إنما

يسسرد, والثسساني لم لنه محرما, أول ممنوعا وسلم عليه الله صلى الرسول
المقصسود, وأي يوصسسل مسا فعسسل هسسي الوسسسيلة أن بوسسسيلة, إذ ليسسس لنه

الممنسسوع التوسل مطلوبك, فصاضر وبين الله عند الرسول جاه بين اضرتباط
إلسسى لتقربهسسم بسسآلهتهم المشركين توسل الشركي التوسل شيئين: الول

تسسسميتنا أن باطلة, على وأنها صحيحة غير وسيلة أنه شك ل هذا فإن الله
ن نريسد إنما وسيلة إياها فسإنه الصسنام يعبسد مسن الصسنام, أمسا يعبسد ل م

اللسسه إلسسى التوسسسل بشسسي ء, والثسساني تعسسالى اللسسه إلى يتوسل ولم مشرك
الرسسسول بمحبسسة أتوسسسل أن أيجسسوز قائسسل قسسال فإن الرسول؛ بجاه تعالى



؟ الرسسسول بمحبتك لك مصلحة أي ؟ يجوز لرسولك بمحبتي اللهم فأقول
محبسسة العمسسال أفضل من صالح, فإن عمل أنه شك ل الرسول محبة لن

ضرسسسول يكسون  حسستى النسان يؤمن ل وسلم, بل عليه الله صلى الرسول
والنسساس ووالسسده وولسسده نفسسسه مسسن إليسسه أحب وسلم عليه الله صلى الله

.  أجمعين
استغفاضرهم في الملئكة يقولها التي الصيغة الكريمة:بيان الية فوائد من

كححل وسعت (( ربنا ثانيسسا يطلبسسون ثسسم أول يتوسسسلون أنهسسم للمسسؤمنين
)). تابوا للذين فاغفر وعلما رحمة شيء

كححل وسححعت (( ربنالقوله:  الله ضرحمة الكريمة: سعة الية فوائد ومن
فأين كفاضر آدم بني وأكثر ذلك يصح قائل: كيف قال  فإن)) رحمة شيء

مسسن النبسسات لهم يخرج العامة, من بالرحمة مرحومون هم قلنا ؟ الرحمة
اللسسه إل بالبصسسر بالسسسمع يمتعهم من أصحا ء يجعلهم من المطر لهم ينزل
شي ء. كل وسعت الله ضرحمة, فرحمة وهذه
هسساتين علسسى  ويسسترتب)) (( وعلمالقوله:  الله علم فوائدها: سعة ومن

مسسن يكسسون لعلسسه اللسسه لرحمة تعرض ذلك علم متى النسان أن الفائدتين
حيسسث يفقسسده أن اللسسه من استحيا الله علم بسعة آمن فيها, وإذا الداخلين

كسسذا, تفعسسل ل بنسسي أبسسوك: يسسا لسسك قسسال لو نهاه, طيب حيث يجده أو أمره
بسسك, إذا يعلسسم ل شسسك, لنسسه ل تفعله ؟ تفعله فيه هوى ولك غاب إذا فأنت
فسسي ل تفعلسسه ل عنسسك, إذن يغيسسب ل وجسسل عز تفعله, الله ل يشاهدك كان

أمسسر فيما كان إذا تتركه عنه, ول الله نهى مما كان إذا الجهر في ول السر
نهاك. حيث يجدك ول أمرك حيث الله يفقدك نقول: ل به, ولهذا

بطلسسب الملئكسسة علقسست حيسسث التوبسسة الكريمسسة: فضسسيلة الية فوائد من 
)). تابوا (( للذينفقالوا:  بها المغفرة

((لقوله:  الله سبيل إتباع التوبة تحقيق من الكريمة: أن الية فوائد ومن
ذكسسر التوبسسة مسسع دائما يقرن تعالى الله أن نجد  ولهذا)) سبيلك واتبعوا

. ) طيب) صالحا عمل وعمل وآمن تاب من (( إلالصالح:  العمل
. وجل عز الله إلى لضافته السلم الكريمة: فضيلة الية فوائد ومن
بإضسسافته الفضسسيلة اللسسه, ففيسسه إلسسى بإضافته السلم فوائدها: كمال ومن
باعتبسساضره اللسسه إلسسى بإضسسافته الكمسسال إليه, وفيسسه موصل باعتباضره الله إلى

كسسامل, إل يشسسرع ل والكامسسل كامسسل وهسسو شسسرعه السسذي هو له, أنه واضعا
طيب. 

وهسسي أثرها بحصول المغفرة أكدوا الملئكة الكريمة: أن الية فوائد ومن



إل تكسسون ل التوبسسة أن وذلسسك))  الجحيححم عححذاب (( وقهححمقسسولهم: 
عسسذاب العسسذاب هسسذا لعظسسم ذلسسك أكسسدوا الجحيسسم, ولكنهسسم مسسن بالوقايسسة

والمغفسسرة الحقيقة في التوبة فإن السبب, وإل لهذا عليه الجحيم, فنصوا
زيسسادة ذلك في يكون عليه النص الجحيم, ولكن عذاب من الوقاية توجب

العام.  المعنى يتضمنه ما على
قسسوله: مسسن ؟ الجبريسسة علسسى السسرد اليسسة هسسذه مسسن يؤخسسذ أن يمكسسن هسسل

ذلك على مجبرين كانوا ولو إليهم التباع  فأضاف)) سبيلك (( واتبعوا
ل الكفسر علسى النسسان أكسره إذا إليهسم, ولهسذا الفعل يضاف أن يصح لم

 أعلم.  عليه, والله مكره فهو حقيقة إليه ينسب ل الفعل لن يكفر
حسسسن تمسسام من أنه العلم أهل بعض فيكم, ذكر الله باضرك : شيخالطالب

صسسحابته ومسسع وسسسلم عليسسه الله صلى ضرسوله ومع وجل عز الله مع الدب
والعلمسسا ء عليه يصلي والنبي وجل عز قال تعالى الله ذكر إذا العلما ء ومع

أن وقسسال ؟ إطلقسسه على هذا عليهم, هل يترضى والصحابة عليهم يترحم
عظيم. خير فاته فقد تركه من

شك ل فإنه وسلم عليه الله صلى النبي على الصلة جهة من : أما الشيخ
اسسستحبابا, وإمسسا وجوبسسا إمسسا عليسسه بالصسسلة مأموضر النسان فإن ذكر إذا أنه

عليه تصلي أن الرسول اسم عندك ذكر إذا عليك أوجب من العلما ء فمن
قححل عليححك يصححلي فلححم عنححده ذكرت امرئ أنف ( رغملحديث: 

عنسسد عليسسه الثنسسا ء بشرط فليس وجل عز الله  وأما) آمين فقلت آمين
إلسسى يسسسنده قول وسلم عليه الله صلى الرسول يقول دائما ذكره, ولهذا

يقسسول أحيانسسا التبسساضرك أو التعسسالي أو الجلل أو بسسالعزة وصفا يذكر ول الله
أحسسسن, وكسسذلك تقسسول ل وأحيانسسا تقسسول أحيانسسا يقسسول, فكونسسك ل وأحيانا

يتخسسذ ل هسسذا كل بعدهم من على الترحم أو الصحابة عن للترضي بالنسبة
فهسسو ضراتبسسة سسسنة اتخسساذه حسسسن, أمسسا فهو أحيانا ذكر إن ضراتبة, ولكن سنة

دليل.  إلى يحتاج
والوسسسيلة الشسسركية الوسسسيلة بيسسن الفسسرق فسسي الضسسابط هو : ما الطالب
؟ البدعية
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن تسسرد لسسم السستي هي البدعية : الوسيلة الشيخ
مسسع اللسسه غيسسر إشسسراك تتضسسمن مسسا هي أصحابه, والشركية عن ول وسلم

شسسرعا شرع المبتدع العام, لن بالمعنى شركا تسمى البدعة أن الله, مع
شححركاء لهم ( أم:  فقسسال شسسركا ذلسسك اللسسه سمى وقد الله يشرعه لم

مظهسسره كسسان مسسا ) لكن) الله به يأذن لم ما الدين من لهم شرعوا



ذلسسك سسسوى مظهسسره كسسان الشسسرك, ومسسا اسسسم عليسسه غلب الشرك مظهر
جميسسع العلمسا ء: إن بعسسض قسال بسه, ولهسذا يختسص السذي بالسسم فيسمى

((تعالى:  قال كما هواه الله مع فيها أشرك النسان لن شرك المعاصي
) .) هواه إلهه اتخذ من أفرأيت
...:  الطالب
إل وسسسائط فيهسسا ليسسس الوسسسائط, الوسسسائل هي ليست : الوسائل الشيخ

 .... إجابته ترجى من بدعا ء الله إلى التوسل وهي السابعة
لمسساذا العلمسسا ء الصسسالح بالعمسسل اللسسه إلسسى التوسل إلى : بالنسبة الطالب
؟ باليمان الله إلى التوسل عن أخرجوه

الححذين (( إل بسسالجواضرح الصالح والعمل بالقلب اليمان لن : نعم الشيخ
الصسسالح والعمسسل بسسالقلب ) فاليمسسان) الصححالحات وعملححوا آمنححوا

. اليمان من الصالح العمل بالجواضرح, ولكن
؟ والعلما ء الصالحين بمحبة الله إلى : التوسل الطالب
محبة هل ؟ والعلما ء الصالحين بمحبة الله إلى التوسل يجوز : هل الشيخ

صالح عمل نعم, إذن ؟ ل أو الله إلى تقرب عبادة هي والعلما ء الصالحين
الصالح.   بالعمل الله إلى التوسل في تدخل

؟ بعينه العالم : تخصيص الطالب
أن تعسالى اللسه نسسأل س بعينسسه العالم لن تخصص أل : ل, الحسن الشيخ
تسسدضري مسسا س منهسسا خيرا بواطننا أو كبواطننا ظواهرنا ويجعل وإياكم يحمينا

عمسسم: اللهسسم تظسسن, لكسسن ما على يكون ل ولكن بإنسان تغتر حقيقة, قد
ومسسا معهسسم اجعلني للصالحين معهم, بحبي احشرني الشرع لعلما ء بحبي
.  ذلك أشبه

نناالرجيسسم:  الشسسيطان مسسن بالله : أعوذالقاضرئ بب نر مم ((  ههحح مل خخ ممد نأ خت نو بنححا نج
نن مد ختي نع بل ههم ا نت مد نع من نو نم نح نو نل من نص مم خم خه خكئ نبا مم آ خه خج نوا مز نأ مم نو خه خت بيححا رر هذ نو
نك بن نت خإ من هز نأ خزيحح نع مل هم ا خكيحح نح مل هم ا خهحح خق خت نو نئا ري بسحح من ال نمحح خق نو خت نتحح نئا ري بسحح ال

نذ خئ نم مو مد ني نق هه نف نت مم خح نك نر خل نذ نو نو هز ههحح مو نفحح مل هم ا خظيحح نع مل بن ا نن خإ خذي بلحح هروا ا نفحح نك

نن مو نمد ننا هت هي مق نم خه نل بل هر ال نبحح مك من نأ مم خمحح هكحح خت مق مم نم هك نسحح هف من مذ نأ نن خإ مو نع مد نلححى هتحح خإ
خن نما خلي نن ا هرو هف مك نت ]. 10-8: )[غافر) نف
: وتعسسالى تبسساضرك اللسسه قسسال الرجيسسم الشسسيطان مسسن بسسالله : أعسسوذ الشسسيخ
دعسسا ء جملسسة من ) هذا) وعدتهم التي عدن جنات وأمدخلهم (( ربنا

جنححات وأمدخلهححم (( ربنايقولسسون:  حسسوله ومن العرش يحملون الذين
يسألون بالول كانوا لنه بالربوبية الندا ء ضربنا, وكرضروا يا  ضربنا: أي)) عدن



السلمة أي التخلية باب من وهذا الجحيم عذاب ووقاية لهم المغفرة الله
المطلسسوب حصسسول بسساب من أي التحلية باب من فهو الثاني يضر, أما مما

الولى الجملة  فترى)) وعدتهم التي عدن جنات وأمدخلهم (( ربنا
ن النجساة فيها الدعا ء من المطلسوب حصسول فيهسا المرهسوب, والثانيسة م

الجملسسة هسسذه وجعلسسوا))  وأمدخلهححم (( ربنا ضربنسسا قسسولهم كسسرضروا ولهسسذا
قسسالوا أدخلهسسم ضربنسسا يقولسسوا لسسم أي مسسستأنفة ل سسسبق مسسا علسسى معطوفسسة
عليسسه المعطسسوف ثبسسوت يقتضسسي العطسسف قبلهسسا, لن مسسا لتحقق وأدخلهم

جنسسات تسسدخلهم أن سسسبق ما مع لهم واجمع ضربنا قالوا أصل, فكأنهم وكونه
عدن. 

وتسسأتي مجموعسسة القرآن في تأتي جنة, والجنة  جمع)) (( جناتوقوله: 
جنسان, ذكسر هسي النواع وباعتباضر واحدة جنة هي الجنس مفردة, فباعتباضر

ربه مقام خاف (( ولمنواحد:  موضع في أنواع أضربعة فيها تعالى الله
وتفسسرد النواع باعتباضر تجمع ) فهي) جنتان مدونهما (( ومن) ) جنتان
بذلك الشجاضر, وسمي الكثير البستان الصل في الجنس, والجنة باعتباضر

النعيسسم داضر شرعا بها أشجاضره, والمراد لكثرة يستره أي فيه من يجن لنه
ول سسسمعت أذن ول ضرأت عيسسن ل مسسا لوليائه, فيهسسا تعالى الله أعدها التي
النسساس أقسسرب وجسسل, فهسسم عز الله عرش بشر, وسقفها قلب على خطر
عسسدن القامسسة, يقسسال بمعنسسى  العدن)) عدن (( جناتالله, وقوله:  إلى

مقيسسم المعسسدن لن الضرض لمعسسادن المعسسدن سسسمي أقام, ومنه أي بمكان
لن بسسذلك إقامة, ووصفت جنات أي عدم الضرض, فجنات في ضراسخ ثابت
(( التيالبسسدين, وقسسوله:  أبسسد دائمسسة حسسول, ولنهسسا عنهسسا يبغسسون ل أهلها

أول تعسسالى الله بفضل اعترافا ذلك قالوا لجنات, وإنما  صفة)) وعدتهم
ل فسسإنه أتمسسه شسسيئا وعسسد إذا الله لن طلبوا ما بتحقيق إليه وآخرا, وتوسل

فائسسدتان:  لسسه)) وعدتهم (( التيقسسول:  ذكسسر الميعسساد, فصسساضر يخلسسف
الثاني: الجنات هذه وعدهم حيث وتعالى سبحانه بفضله العتراف الولى

لنسسك هسسذا أدخلهسسم يقولسسون الدعا ء, كسسأنهم بإجابة تعالى الله إلى التوسل
موعوده.   تحقق إلى بوعده التوسل باب من إياه, فيكون وعدتهم

صلح ) من) وذرياتهم وأزواجهم آباكئهم من صلح (( ومن:  وقوله
" وعححدتهم فححي أو أمدخلهححم ) فححي ( هححم علححى " عطفيقسسول: 

نصسسب محسسل فسسي السكون مبني موصول اسم عطف, ومن حرف فالواو
علسسى عطفسسا يكسسون أن وعسسدتهم, والحسسسن علسسى أو أدخلهسسم على عطفا

آبسسائهم مسسن صسسلح ولمسسن لهسسم شسسامل بالسسدخول السسدعا ء أدخلهسسم, فيكسسون



وذريححاتهم وأزواجهم آباكئهم من صلح (( ومن وذضرياتهم وأزواجهم
(( ومنقسسالوا:  حيسسث جيسسد احسستراز وهسسذا))  الحكيم العزيز أنت إنك

صسسلح, وذضريسساتهم, قسسالوا: ومسسن وأزواجهسسم يقولسسوا: وآبسسائهم  ولم)) صلح
العتدا ء الدعا ء, لن في العتدا ء من نوع فيه لكان بالعموم دعوا لو لنهم

دعسسا من حسا, كل أو شرعا يمكن ل بما النسان يدعوا أن هو الدعا ء في
أيضا زدنا الدعا ء, ولو في معتد فإنه حسا أو شرعا يمكن ل بما تعالى الله

مسن ولسسدا لسه يخسسرج أن تعسسالى اللسسه سسسأل معتد, فلو فهو عادة أو حسا أو
نبيسسا يجعله أن تعالى الله سأل الدعا ء, ولو في اعتدا ء هذا لكان بيته جداضر
أن اللسسه سسسأل شرعا, ولسسو يمكن ل ذلك الدعا ء, لن في اعتدا ء هذا لكان
يمكسسن ل لنسسه السسدعا ء في معتديا هذا لكان بيده والضرض السماوات يجعل

لن بسسه اللسسه يدعا ل فإنه حسا أو عادة أو عقل أو شرعا يمكن ل عقل, فما
صححلح (( ومن:  وتعسسالى سبحانه الله يقول الدعا ء, فهنا في اعتدا ء هذا
آبسسا ء أن حيسسث العتسسدا ء من نوع فيه لكان قالوا: آبائهم ) لو) آباكئهم من

((الجنة, فيقول:  يدخلوا أن يستحقون ل كفاضرا مشركين يكونوا قد هؤل ء
)) (( وذريححاتهم زوج  جمسسع)) وأزواجهححم آبححاكئهم مححن صلح ومن
آبسسا ء والفسسروع والمصاهرة, الصسسول والفروع الصول ذضرية, فذكروا جمع

جملسسة  هسسذه)) الحكيم العزيز أنت (( إنك أزواج وذضريات, والمصاهرة
هسسذا يحقسسق أن وحكمتسسه بعزتسسه تعالى الله إلى التوسل بها يراد استئنافية

.  به المدعو هذا أو الدعا ء
لقسسولهم: مربوبسسون عبسساد الملئكسسة أن إثبسسات فوائسسد: أول هسسذه اليسسة فسسي

آخره.  إلى)) وأمدخلهم (( ربنا
المطلسسوب, وحصسول المسسؤذي بانتفسا ء إل يتسسم ل الشي ء فوائدها: أن ومن
اللسسه سسسأل المسسؤذي بانتفسسا ء تعسسالى الله دعا ء من انتهوا لما أنهم ذلك وجه

الجنات. إدخال وهو المطلوب حصول تعالى
الجمع.  من هذا نستفيد أنواع الجنات الكريمة: أن الية فوائد ومن 

يلحقسسه ول عنهسسا تحسسول سسساكنها يبغي ل إقامة داضر الجنات أن فوائدها ومن
)). عدن (( جناتلقوله:  فنا ء
لقسوله: قسوله أو بفعلسه تعسالى اللسه إلسى اليسة: التوسسل هسذه فوائد ومن

بهذا الله إلى توسلوا الملئكة قول, وهؤل ء وعده )) فإن وعدتهم (( التي
القول. 

أول الجنسسة أهسسل عسسل وجسسل عسسز الله فضل الكريمة: بيان الية فوائد ومن
الجنة.   وعد حيث وآخرا, أول


